“Muito obrigado, Muito obrigado
É importante saber agradecer
A quem me fez bem
A quem me abençoou
Quem esteve comigo
Na hora da alegria e da dor...”
(trecho da música ‘Muito Obrigada’ – Criança Diante do Trono)

Olá querido e querida

,

Demorei, mas finalmente apareci e com notícias.
Começo falando sobre o verso acima. Esta canção fala de gratidão e eu tenho
muito que agradecer, a Deus e a cada um de vocês que caminharam comigo desde o
ano passado no meu processo de vir para Igarassu, e durante todo o trabalho na
Semente da Paz. E agradeço muito as crianças e adolescentes com os quais convivi
durante 1 ano, Deus demonstrou seu amor por mim, através de cada uma delas.
Quero compartilhar os últimos meses vividos aqui:
SETEMBRO
Participei junto com toda equipe de um treinamento realizado pelo Projeto
Claves do Uruguai sobre o violência sexual contra crianças e adolescentes, que teve
por tema: Brincando nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis. Foi um tempo
precioso onde apesar de toda drama envolvido, a perspectiva de um trabalho
preventivo e também de restauração, trouxe esperança. Tivemos também o culto da
família, foi um momento muito especial e alegre.
OUTUBRO
Comemoramos com nossas crianças e adolescentes o dia delas, durante todo o
mês. Passamos um dia num Acampamento, onde tivemos muitas brincadeiras, banho
de piscinas e pipocas e algodão doce. Além de um delicioso almoço. Fomos também
visitar o zoológico de Recife. Participamos de um evento promovido pelo COMDICA
(Conselho Municipal de Defesa Dos Direitos da Criança e do Adolescente de Igarassu),
ensaiei uma coreografia com nossas meninas e ela apresentaram. Encerramos o mês
com uma festa, onde tive um privilégio de fazer um bolo prestígio e docinhos de festa
para eles. Como é bom servir esta linda meninada.

NOVEMBRO
Atividades normais: Reforço escolar, brincadeiras, continuei revezando com a
Valéria na cozinha. Novidade, alguns adolescentes começaram a participar do curso
de serigrafia aqui no projeto.
DEZEMBRO
Aqui vivi dias bem difíceis. Preparando para retornar à Goiânia.
Mas tivemos no dia 11, o Culto de Celebração e Ação de Graça pelo aniversário
de 1 ano da Semente da Paz: Pr. Paulo esteve presente. Tivemos também a presença
de amigos locais, e das famílias de nossos meninos e meninas. Foi um lindo culto.
E na segunda-feira passada, dia 17, contei para as crianças sobre minha saída.
Foi muito difícil, choramos juntos. Li o texto de Eclesiastes 3.
Confesso que tem sido dias muito difíceis. Ontem eles fizeram jutno com a
equipe a minha despedida. E foi mais tempo de choro.
Não dá pra expressar cada abraço, lágrimas, palavras; o imenso amor que
recebi através de cada príncipe e princesa.
Sei que estou muito triste e ao relatar em breves palavras sobre sta última
semana, não consigo fazê-la sem chorar. Estou com o coração partido. Volto pra casa,
mas deixo um pedaço do meu coração na Semente da Paz. A sensação é de “luto”,
pois é uma grande perca. AMO DEMAIS cada um dos meus filhos e filhas.
E por isso, mesmo em meio a esta dor, só tenho palavras pra agradecer a Deus
pelo privilégio de servi-Lo por 1 ano e 3 meses em Igarassu.
E a você meu querido, minha querida, MUITO OBRIGADA também por fazer
esta jornada comigo.
Ainda não sei o que farei no próximo ano. Inicialmente pretendo descansar e
fazer alguns tratamentos médicos e dentários. E nesse ínterim desejo entender em
Deus o próximo passo.
Aproveito para desejar, um FELIZ NATAL e um FELIZ ANO NOVO com Cristo
reinando em cada coração e com os olhos voltados para o Autor e Cosnumador de
nossa fé e vida, Jesus Cristo.
Por enquanto, me despeço de cada um. No amor de Cristo,
Raquel Abiniel

P.S. : Estou enviando 2 videos dos nossos príncipes e princesas gravados no
culto de aniversário da Associação. (não está muito bom, mas dá pra vê um pouco)

http://www.youtube.com/watch?v=GF7S5umlVMs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=nlna2vieS4Q&feature=player_embedded

Faltou algo muito importante, os pedidos de oração:
1) Ore para que nossas crianças e adolescentes nessas férias
estejam guardadas em Deus.
2) Ore para que Deus levante mais voluntários de tempo integral
para substituir-me nesse tempo.
3) Ore pelo tempo de descanso da equipe: Keila, Valéria e Irla.
4) Ore para que eu entenda em Deus o próximo passo.
5) Como é um retorno, estou levando excesso de bagagem,
mesmo tendo doado algumas coisas. Preciso da graça de Deus
para no aeroporto não ter complicações e se possível fosse não
pagar também excesso.
Novamente muito obrigada, fique na paz.
No amor de Cristo,
Raquel Abiniel

